
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Про заходи з моніторингу стану реалізації Закону 

України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки» у місті 

 

 

На підставі ст. 7 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки», листа Хмельницької обласної державної адміністрації від      06.04.2016 

року № 156/2016-р, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Утворити робочу групу з моніторингу стану реалізації Закону України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» згідно з додатком. 

2. Робочій групі: 

2.1 протягом квітня 2016 року обговорити пропозиції з перейменування вулиць та 

провулків міста із залученням представників громадськості; 

2.2 до 30 квітня 2016 року підготувати списки вулиць та провулків міста, які 

підлягають перейменуванню із запропонованими новими назвами. 

3. Відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради до 

01.05.2016 року сформувати список вулиць та провулків, які підлягають перейменуванню, 

із запропонованими новими назвами з подальшим його поданням в управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної 

адміністрації. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Бондарчук Т.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                          підпис                                          М. Мельничук 

 

 

 12 квітня 2016 року  Старокостянтинів   № 125/2016-р 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

12 квітня 2016 року № 125/2016-р 

 

Склад  

робочої групи з моніторингу стану реалізації Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціального (нацистського) тоталітарних режимів в Україні 

та заборону пропаганди їхньої символіки» 

 

Бондарчук 

Тетяна Володимирівна 

- заступник міського голови, керівник робочої групи; 

Цісарук 

Ігор Олександрович 

- завідувач відділу з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради, секретар робочої 

групи; 

Лактіонов 

Олександр Дмитрович 

- директор КП «Водоканал» (за згодою); 

Михайлюк 

Василь Іванович 

- директор ЗОШ I-III ступенів № 3, депутат 

Старокостянтинівської міської ради (за згодою); 

Мудрик  

Георгій Володимирович 

- радник-помічник міського голови; 

Муляр 

Василь Ігорович 

- завідувач відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету міської ради; 

Поліщук 

Юрій Михайлович 

- завідувач відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради. 

Скрижевська 

Тетяна Михайлівна 

- директор ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 (за згодою); 

Цісарук 

Надія Володимирівна 

- директор ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами    підпис                                          В. Янзюк 

 


